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Maliye Encümeni 
Karar No 8 29 - XII - 1930 
Esas No 2 123 

Yüksek Reisliğe , 

Tiyatro ve sinemalardan muhtelif namlarla alınmakta olan vergi ve resimlerin lâğvile yalnız bu
rada sarfedilecek biletler üzerinden yüzde on nisbetinde vergi alınmakla iktifa edilmesine dair İstan
bul Meb'usluğundan müstafi Süreyya Paşa tarafından evvelce Yüksek Reisliğe takdim edilip bu kere 
encümenimize havale buyurulmuş olan teklifi kanuni ve esbabı mucibe lâyihası ile Dahiliye ve Maarif 
Encümenlerinden bu hususta yazılan mazbatalar Maliye Vekâletinden gönderilen memur hazır oldu
ğu halde mütalea ve tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Mezkûr mazbatalarda tafsilen beyan kılındığı üzere gerek devletçe gerek mahallî idarelerle beledi
yelerce yapılması mecburî olan bir çok amme hizmetlerinin ifası için vazolunan vergilerin azaltılma
sı doğru olmıyacağından bu baptaki teklifi kanunî esas itibarile encümenimizce de kabule şayan gö
rülmemiştir. 

Memleketimize getirilecek sinema filimlerinin inkılâbımızın gayelerine, içtimaî vaziyetimize uygun 
olmasını ve bilhassa çocukların ve gençlerin terbiye ve tenvirine hadim filimler celbedecek müessese
lerin daha fazla müsaadelere mazhar edilmelerini temin eyliyecek surette Hükümetçe bir kanun lâ
yihası k&zırlanmasına dair mezkûr encümenlerce serdedilen mütalcalara encümenimiz de iştirak et
mektedir. 

Ancak tiyatro ve sinamalardan Hükümet ve belediyelerce muhtelif namlarla alınmakta olan ver
gi ve resimler için müteaddit memurlar istihdam edilmekte olduğu mezkûr esbabı mucibe lâyihasın-
daki tafsilâttan ve memur bey tarafından verilen izahattan anlaşılmıştır. Halbuki gerek Hükümete 
gerek belediyeye ait vergi ve resimlerin yalnız her iki taraftan bulundurulacak birer memur vasıta-
sile eibayeti ve hatta cümlesinin yalnız bir memur tarafından tahsili, ve yahut muhtelif mahallerin 
bir müfettiş marifetile idaresi mümkün olacak sade bir usul tatbiki, hem muamelâtın bir intizam 
ve vahdet dairesinde cereyanını hem de fazla memur istihdam edilmiyerek bir dereceye kadar ta
sarruf husulünü temin edeceğinden bu cihetin Hükümetçe nazarı dikkate alınması münasip gö
rülmüştür. 

Evrakı mezkûre havalesi mucibince, Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere keyfiyet Yük
sek Reisliğe arzolunur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâ. Âza 
Samsun Bayazıt İstanbul Ankara 
Ali Bana İhsan M. Ziya Sami 
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2/123 M. 25 
Yüksek Reisliğe 

Tiyatro ve sinema biletlerinden yalnız yüzde on nisbetinde vergi alınması hakkında olup Dahiliye, 
Maarif ve Maliye Encümenlerine havale olunan İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın kanunî teklifi 
mezkûr Encümenlerin mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla Maliye Vekili Mustafa 
Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifte istihdaf olunan vergi ve resimlerin %10 na tenzili edilmesi ciheti Encümenimizce de ekseri-

Âza 
Malatya 

M. Nedim 


